P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบตั ิงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์และบุคลากร
6101000002
0
47,900
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผูน้ าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพครู
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู / อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.4) พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
วิชาชีพในระดับนานาชาติ
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คณะครุศาสตร์
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติไว้ 5 ประการ ซึ่งกิจกรรมด้านความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพพร้อมสู่การประกอบอาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง
2. เพื่อให้คณาจารย์สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
1. คณาจารย์และบุคลากรมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับสูง
2. คณาจารย์และบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. คณาจารย์และบุคลากรมีผล
สอบย่อยภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. มีการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการเป็นภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรสอบผลเกณฑ์
ภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของการเข้ารับการพัฒนา
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา

15 (ร้อยละ)
10 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

4. แผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
อาจารย์และบุคลากร
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย
18,000

18,000

21,000

21,000

วัสดุ
8,900

8,900

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. คณาจารย์และบุคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง
2. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

ปริมาณงาน
1 ครั้ง

0

0

1

47,900

47,900

0

0

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
47,900

47,900

0

งบประมาณ

0

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อประเมินทักษะด้าน
อาจารย์และบุคลากร
- ผลการสอบวัดภาษาอังกฤษ
- ค่าคะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษของอาจารย์และ
- ผลการสอบวัดภาษาอังกฤษ
- ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
บุคลากร
- แบบสังเกต
มาตรฐาน
2. เพื่อประเมินความสามารถใน
- ร้อยละของการที่สอบผ่าน
การจัดการเรียนสอนเป็น
เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ
- ร้อยละของอาจารย์ที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน
18,000 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 3
ค่าตอบแทน จานวน 18,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 30 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท
4, ค่าใช้สอย
21,000 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 3
ค่าใช้สอย จานวน 21,000 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 5 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จานวน 30 คน เป็น
เงิน 12,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 10 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จานวน 30 คน
เป็นเงิน 9,000 บาท
5, ค่าวัสดุ
8,900 กิจกรรมที่ 1 ไตรมาสที่ 3
ค่าวัสดุ จานวน 8,900 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน 50 ชุด ๆ ละ 50
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวัสดุอื่นๆ 3,900 บาท

เกณฑ์ในการประเมิน
- คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15
คะแนน
- ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การควบคุม
1. กาหนดเป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

1. ความพร้อม/ความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ

ปานกลาง
*

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

